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Jméno: Pavel 
Pohlaví: Muž? 
Střední škola: Gymnázium Šternberk 
Rodné místo: Šternberk 
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Žít za 39,- 
Bohumil Kartous 

Žít za 39,- se stalo fenoménem rozvíjejícího se kap italismu v ČR. 
Každý jist ě ví, o čem je řeč, nebo ť vlezlé reklamní štíty vyvedené v 
kontrastních barvách pronásledují člov ěka na každém kroku jdouce kteroukoli 
lidnat ější ulicí. 

Tato realita bez pardonu vyst řídala iluzorní p ředstavy o bulvárech 
koncipovaných podle víde ňské Anne-Marie Strasse, jejichž nedlouhý život 
ukon čil ne tak nezájem ze strany poptávky, jako spíše hl uboké a d ěravé 
kapsy poptávajících - čímž jsme se velice rychle dostali k jádru problému.   

Co umožnilo vzniknout obchodu, který popírá základn í pravidla 
obchodnického cechu? Na první pohled paradoxn ě by se dalo říct, že to byla 
Smithova neviditelná, neslyšitelná a hlavn ě neš ťastná ruka trhu, která už 
přes dv ě staletí plní funkci mýtického elementu v jinak p řísn ě exaktní a 
matematizované ekonomii. Byl to nesmlouvavý princip  poptávky a nabídky, 
jenž zamával šáte čkem útulným butik ům a vyštrachal z ekonomického 
undergroundu toto nepoda řené dít ě tržního hospodá řství.  

Navštívili jste n ěkdy obchod podobného typu? Já nikoli.Až do chvíle, 
kdy jsem se stal sou částí personálu jedné takové prodejny. Do té doby mi  
byla tato zkušenost utajena a proto jsem se nesta čil divit. Na maloobchodní 
poměry obrovská kvanta lidí prodírající se mezi p řepln ěnými koši 
nepot řebných cetek, nekvalitních od ěvů, nepoužitelných drobných pracovních 
nástroj ů a obdivujících p říšerné dekorativn ě zamýšlené le č zr ůdné p ředměty 
typu sví čka-puding.  

Na rozdíl od zna čkových prodejen však v ětšina p řišedších není pouze 
pasivními zákazníky ( ve smyslu nákupu), nýbrž tém ěř každý si "n ěco" odnese 
- nazouváky s týdenní garancí životnosti, šátek z n epoužitelného materiálu 
opat řený neskute čným designem, masivn ě vyhlížející n ůžky, kterými 
neust řihnete nic jiného než tenký papír, ovšem pouze do c hvíle, než se 
nenapraviteln ě rozpadnou. To vše bych ješt ě dokázal pochopit, 
kdyby....kdyby se v ětšina t ěchto zákazník ů s železnou pravidelností 
nevracela a neodnášela si dom ů další a další v ěci obda řené signanty 
ur čitého použití, avšak postrádající signovanou schopn ost.  

Pokud se zamyslím nad podstatou takového jevu, pak docházím k názoru, 
že oboustran ě popírá základní tržn ě ekonomické principy. Na jedné stran ě 
stojí obchodník, který neprodává zboží, se kterým j e odborn ě seznámen, a 
jež nelze za řadit do ur čité p říbuzenské skupiny (nap ř. drogerie, od ěvy, 
bytové dopl ňky). Tento obchodník prodává zboží, o kterém ví, že  je 
nekvalitní, p ři čemž však za n ěj nese stejnou odpov ědnost, jako obchodník s 
kvalitním zbožím, totiž zákonnou záruku. Podle záko nů trhu by m ěl 
neoddiskutovateln ě zkrachovat.  

On však prosperuje, a jak. Jak je to možné, ptám se ? K tomu je nutné 
prostudovat druhou stranu tržního vztahu, tedy záka zníka. Z hlediska 
spole čenské struktury se naši zákazníci rekrutují zejména  z nižší st řední, 
případn ě z nízkých vrstev obyvatelstva, v četn ě náhodných turist ů z 
ekonomicky srovnatelných zemí, jejichž za řazení do spole čenské struktury by 
bylo totožné. V drtivé v ětšin ě sem tento zákazník nep řichází pro n ějakou 
konkrétní pot řebnou v ěc, jak je tomu v maloobchodním styku obvyklé, nýbrž  
dostavuje se s p řesv ědčením, že utilitu p řípadn ě zakoupeného zboží ur čí ex 
post - p řípady typu: "Koukej táto, takový hezký papu če, stejn ě už bys 
nějaký pot řeboval". Tohle jednání signalizuje jediné - zákazní k nenakupuje 
z pot řeby, a čkoli koupené zboží by m ělo n ějakou pot řebu uspokojovat a 
nakupuje navzdory v ědomí, že toto zboží vzhledem ke své nízké kvalit ě 
nemůže jeho pot řeby uspokojit. Nakupuje tedy pouze proto, aby ukoji l svou 
touhu po konzumentství, čímž se dostáváme k problému prosperity obchodníka, 
který ji čerpá z naprosto iracionálních pohnutek zákazníka.  
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Že takový jev není v souladu s tržními principy, se  nám vcelku 
viditeln ě zjevilo. On však není v souladu ani s dalšími souv isejícími 
kategoriemi. Takové jednání neprospívá kvalit ě výroby, jelikož jediný d ůraz 
je kladen na cenu, která musí být co nejnižší, d ěj se co d ěj. Neprospívá 
ani životnímu prost ředí, nebo ť jediným kritériem je kvantum a povaha 
materiálu či zpracování jdou stranou. Nep řispívá z hlediska etického, 
poněvadž ob ě strany vztahu jednají na základ ě uspokojování um ěle vzniklé 
pot řeby bez rozmyslu konzumovat, což je podporováno s j ediným cílem, tedy 
namastit si kapsu.  

A nakonec nep řispívá ani z hlediska da ňového, což jsem si ov ěřil 
osobn ě. P ři takové obchodní činnosti se dá velice dob ře manipulovat s 
účetními doklady, pokud n ějaké p ři uzav ření kupní smlouvy ( tedy zaplacením 
u pokladny) v ůbec vzniknou. Tento fenomén je tedy veskrze spole čensky 
destruktivní a to jsem se ani nerozepisoval o dopad ech na estetické vnímání 
a mnoha dalších, nemén ě významných. Otázka tedy zní, je-li jeho p řínosnost 
nulová ( nepo čítám-li pochybné obohacení provozovatele), co opods tat ňuje 
existenci takového paskvilu? Odpov ědí se vrátím ke zd ůvodn ění prosperity 
majitele, čímž uzavírám smy čku tohoto vypráv ění. Nezbývá, než si po čkat, 
jak nafackuje "neviditelná ruka" trhu t řeba ve řejnoprávním médiím nebo 
umění. Rozhodn ě to ale bude ná řez.
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Tabulka: 
Měření odporu a náboje po sekundách 

n U/V I/A R/Ω Q/C 
1 1,1 1,5 0,73 1,5 
2 1,2 1,4 0,86 2,9 
3 0,9 1,2 0,67 4,1 
4 1,0 1,1 0,91 5,3 

 
Nákres: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Co by jste chtěli aby se na tomto předmětu učilo, případně jiné připomínky (alespoň 3 věci): 

� Linux 
� C&C 
� UT 
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